
   أسماء حمايٖيغ /أ   "الخارجيغ التركيغتأثير متغير الهڤيغ الڤطنيغ في السياسغ "
 

 2018 جانفي( 12العٖد )                                                 املجلغ الجزائريغ لألمن والتنميغ 93

 

 تأثير متغير الهڤيغ الڤطنيغ في السياسغ الخارجيغ التركيغ

 أ/ أسماء حمايٖيغ

ٕٚاٝ ( بـ: جامعغ بڤم  ستاٗع مساعٖع )
 1باحثغ بـ جامعغ باتنغ 

asmahemaidia@hotmail.fr 

 ملخص: 

ٙجيغ الًڇكيغ بعٖ  ثيڇ متغيڇ الهڤيغ الڤطنيغ علګ تڤجهاػ السياسغ الخا ٚاٛ مٖڥ ت ب لګ  ٙاسغ  ڴهٖف ه٘ه الٖ
ٚبيغ مع الهڤيغ 2002 ٜيٌ بيڗ الحٖاثغ ڣالعلمانيغ الغ ٚكيا تعك٠ ٗلڊ امل ي ت ، فالهڤيغ الڤطنيغ املهيمن اليڤم 

خٚ الهڤي غ العثمانيغ الجٖيٖع، ه٘ا التڤليڀ بيڗ الهڤيتيڗ العثمانيغ اإلسالميغ القٖيمغ، ڣالت تعن بمفهڤم 
ي انتخاباػ  ٜب العٖالغ ڣالتنميغ  كٌڇ مع فٛڤ ح  ٜٛ ي سنڤاػ الثمانينياػ ڣتع ، 2002الحٖيثغ ڣالتقليٖيغ نم 

لګ غايغ اليڤم، ه٘ه   ٚ سالميغ قڤيغ، ما منحڢ شعبيغ كبيڇع جعلتڢ يستم ٜب علماني التڤجڢ ڣبج٘ٙڣ  ڣهڤ ح
لګ اله ٙا العڤٕع  ٚكيا مسا ٙجيغ لًڇكيا، فقٖ اتخ٘ػ ت ي السياسغ الخا ٚػ جليا  ڤيغ االسالميغ انعكسـ كثيڇا ڣظه

ٙجيغ قبل  ي عالقتها مع العالږ االسالمي ڣال٘ڬ يعٖ تغييڇا مختلفا عما كانـ عليڢ سياستها الخا ، 2002جٖيٖا 
ٚب بما تقتضيڢ املصلحغ العليا لً ي عالقاػ متينغ مع الغ ٚػ   ڇكيا. ي حيڗ استم

ٙجيغ الًڇكيغ، العلمانيغ، النڈعغ العثمانيغ الجٖيٖع.الكلماػ املفتاحيغ  : السياسغ الخا

Abstract: 

This study aims to highlight to what extent the national identity variable 

determines Turkish foreign policy since 2002. Turkey s dominant national identity 

reflects a mix of modern, secular and the occidental culture and a traditional 

Ottoman and Islamic identity i.e. a neo-Ottoman  identity. This synthesis of 

traditional and modern identity that began to appear since the 1980's, has grown 

significantly when the Justice and Development Party  (AKP) took office after 2002 

elections. A secular party which with strong roots in political Islam, something that 

fueled its popularity ever after. This Neo-Ottomanism has had impacts on Turkey's 

foreign policy choices, as it contributed to a significant improvement of its relations 

with the Muslim world, while maintaining good relations with the West as dictated 

by its national interests. 

Keywords: Turkey s Foreign Policy, Secularity, Neo-Ottoman Identity. 
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 مقٖمغ: 

 ٚ ٙ الكثيڇ من ع ٙجيغ الًڇكيغ من٘ اكٌڇ من عقٖ تحڤالػ ملحڤظغ جعلتها محٰ انظا فـ السياسغ الخا
ٚيڄ  ٙئ ع ٚكيا، كڤنها ٕڣلغ ٗاػ تا لقا الضڤ علګ الخصڤصيغ الت تكتسيها ت فعتهږ الګ  ٙسيڗ ٕڣ الباحثيڗ ڣالٖا

يغ مثاال للن صبحـ بعٖ قيام الجمهٙڤ يغ العثمانيغ، ثږ  ي االمبڇاطٙڤ ڬ الالئكي، فه ٕڣلغ تمثل  ظام الجمهٙڤ
ٚب ال٘ڬ جعلتڢ مثاال ڣنمڤٗجا،  ٚب، ڣتتقاسمها تڤجهاػ نحڤ الغ ٚځ ڣالغ بيغ، تجمع قيږ الش ٙڣ سڤيغ ڣ

غفالها. ٚافيغ ال يمكن  ينيغ ڣجغ ٙيغ ٕڣ ٙڣابٰ حضا ٚبطها بڢ  ٚځ ال٘ڬ ت لګ الش  ڣتطلعاڴها 

لګ يغ  ٚكيا بعٖ قيام الجمهٙڤ ڣبا ڣالڤالياػ املتحٖع(  حين سعـ ت ٙڣ ٚب ) تڤطيٖ عالقاڴها مع الغ
ٙجيغ الًڇكيغ تحڤالػ  ٕٙع شهٖػ السياسغ الخا ٚب البا نڢ ڣبعٖ الح ال  منيا ڣثقافيا،  سياسيا ڣاقتصإيا ڣ

ثيڇا  كٌڇها ت ٙتبطـ بعٖع عڤامل كاڗ  هٖاف ڣحت تڤجهاػ ڣتغيڇاػ هيكليغ عميقغ، ا السياسغ علګ مبإ ڣ
ٙجيغ الًڇ  كيغ، هڤ متغيڇ الهڤيغ الڤطنيغ ڣالتحڤالػ الت شهٖڴها، من الهڤيغ الكماليغ العلمانيغ الت سعـ الخا

لګ هڤيغ عثمانيغ جٖيٖع الت تٖعمـ مع  ٙيخي ڣهڤيتها األصليغ،  ٚاڵها التا ٚبيغ بعيٖع عن ت ٚكيا ٕڣلغ غ لجعل ت
ي عام  لګ السلطغ  ٜب العٖالغ ڣالتنميغ  لګ ا 2002صعڤٕ ح ٚنڤ  يغ ڣال٘ڬ ي مجإ االمبڇاطٙڤ سًڇجاع بع٬ من 

ٙجيغ الًڇكيغ ڣتبن سياسغ متعٖٕع األبعإ  ي السياسغ الخا حٖاف تحڤالػ عميقغ ڣجإع  العثمانيغ من خالڋ 
ٚب -ڣالتڤجڢ  ٚف "بسياسغ العمڄ االسًڇاتيجي"  -لګ جانظ الغ ڣ ما يع ٙيخي  ٚافيغ ڣعمقها التا ٚها الجغ نحڤ ٕڣائ

 ٚ ٚكيا ف ٚڥ فيڢ ت ي املجاڋ السياس  ڣاالقتصإڬ. ڣهڤ ما ت  صغ للتقٖم 

ٍٚ االشكاڋ التالي:  ڣعليڢ يمكن ط

 إلګ أڬ مٖڥ أثر متغير الهڤيغ الڤطنيغ علګ تڤجهاػ السياسغ الخارجيغ التركيغ؟

ٙاسغ الګ املحاٙڣ التاليغ:  ڣلالجابغ عن االشكاليغ قسمنا الٖ

  ي الهڤيغ الڤطنيغ.املحڤر األول  : الثابـ ڣاملتغيڇ 
  ٙجيغ من منظٙڤ بنائي.ر الثانياملحڤ  : العالقغ بيڗ الهڤيغ الڤطنيغ ڣالسياسغ الخا
 ي املحٖٕاػ.املحڤر الثالن ٙاسغ   : الهڤيغ الڤطينغ الًڇكيغ: ٕ
 ٙجيغ الًڇكيغاملحڤر الرابع ثيڇها علګ تڤجهاػ السياسغ الخا  .: تحڤالػ الهڤيغ الڤطنيغ ڣت

 

 الڤطنيغاملحڤر األول: الثابـ واملتغير في الهڤيغ 

ي  قٖ مفهڤم الڤطنيغ الهڤيغ ڗ تحڤڋ  با متخ٘ا طبيعغ ٕينيغ لكنڢ مالبن  ٙڣ ي   ٚ ي بإ األم  ٚ يږ ظه
ٚين متخً٘ا الساللغ، اللغغ ڣالثقافغ صبغغ لڢ ڣالهڤيغ الڤطنيغ  ٚنيڗ التاسع عشٚ ڣالعش كٌڇ -الق ڣلكڤنها من 

ي  ٚا لحٖاثغ استخٖامها  ٙاساػ األكإيميغاملفاهيږ اختالفا عليها نظ ٚيفاػ مختلفغ لكنها تلتقي  -الٖ خضعـ لتع
ڣ الجماعغ بال٘اػ.  ٕٚ حساٝ الف ٚع ڣاحٖع هي   حڤڋ فك

ڗ نكڤڗ؟ فالهڤيغ  ڋ من نحن ؟ڣماٗا يمكن  كمصطلح تٖڋ علګ كڤڗ الش  نفسڢ، هي اجابغ لتسا
ٚځ، ڣالٖين ڣاللڤڗ،  لګ كل انڤاع النمطياػ مثل الع ٚانسي٠ ٕينڊ"، هي ڣعا للعضڤيغ تستنٖ  الثقافغ، فنجٖ "ف
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ٚين لهږ " ٚيڀ األخ ڣ تع ڣ املجمڤعاػ ٗڣاڴهږ  ٚإ  ٚف بها األف ٚيڄ ال٘ڬ يع ٚفها علګ انها "الط عبٖه )يع
ي كتابڢ الهڤياػ القاتلغ . (2009.٥.123مختاٙ ميڗ معلڤف  "فهڤ meurtrièresLes identités "ما الهڤيغ عنٖ 

خٚ".)يقڤڋ:"هڤيت هي ما يجعلن غيڇ متم ڬ شخ٨   (Maalouf 1998, p. 16اثل مع 

نها:  ٚف بع٬ الباحثيڗ الهڤيغ الڤطنيغ علګ  ٕٚيغ ڣالتميڈ ال٘اتيغ الت يحملها "كما ڣع صٙڤ الف
ٚين" )هنتنغتڤڗ  خ ٜمن عبڇ العالقاػ مع  ٙ ال ٚڣ .(، 37-30، ٥ ٥. 2005ڣيخططها ممثل ڣيشكلها ڣيعٖلها مع م

ٚيڀ الباحن انتڤني سمين ٙه تع ڗ الهڤيغ الڤطنيغ تعبڇ عن ڣينٖ لګ  الهڤيغ " ي اإلطاٙ نفسڢ حين يشيڇ 
ٚإ،  نفسهږ ڣثقافتهږ الت هي طابع األغلبيغ من األف ٚإ األمغ عن  ف ڣ االنطباع املتڤلٖ لٖڥ  الجماعيغ املتكڤنغ 

لڀ املشًڇڅ" ٚعيغ علګ الڤضع االجتماعي ڣالت ي نف٠ االتجاه فال .ڣتضفي الهڤيغ الڤطنيغ الش ٚ ڣ هڤيغ عنٖ املفك
ٚنس  اليك٠ ميكشيللي هي: "منظڤمغ متكاملغ من املعطياػ املإيغ ڣالنفسيغ ڣاملعنڤيغ ڣاالجتماعيغ تنطڤڬ  الف
ٚڣٍ الٖاخليغ الت تنطڤڬ علګ خاصيغ  ي ال ي، ڣتتميڈ بڤحٖڴها الت تتجسٖ  علګ نسڄ من عملياػ التكامل املعٚ

 (150، ٥. 2012طشطڤ١ اإلحساٝ بالهڤع ڣالشعٙڤ بها". )

ڗ الهڤيغ  ڣ األمغ ڣتحٖٕهما، ڣبما  ٚڬ سماػ الشعظ  ٗا الهڤيغالڤطنيغ بمفهڤمها العص تعك٠ 
سسا تبن عليها  ًا محًٖٕا، ڣتضع للٖڣلغ  الڤطنيغ هي نتاه خصائ٨ الثقافغ الجماعيغ ڣالت تعطي لألمغ شعٙڤ

نها تسعګ لتحقيڄ التماسڊ اال  ٚع فه٘ا يعن  ڗ حياڴها السياسيغ املستق  ٚ خ جتماعي ڣالڤحٖع السياسيغ، بمعن 
ٙع. ٚڣ لګ محڤها بالض ٕڬ ٗلڊ  ڗ ي ٚڥ كافغ ٕڣڗ  اػ األخ ٚڬ تتخطى الڤال  الهڤيغ الڤطنيغ بمفهڤمها العص

(Greenfeld & Eastwood 2007, p. 259.) 

ڗ الهڤيغ كمتغيڇ غيڇ ثابـ يتحٖٕ  ڣمصطلح الهڤيغ الڤطنيغ يحمل العٖيٖ من املضاميڗ، بحين 
ي: )ميكشيللي بمج ٜماڗ ڣاملكاڗ ڣالت تكمن  ي تشكيلڢ ڣاملتغيڇع حسظ ال ٚ الت تساهږ   ،1993مڤعغ من العناص

 .٥ ٥18-20.) 

ٙ املحٖد التاريخي:  ٙيخيغ، ڣاألثا ڗ لألصڤڋ التا ساسيا لتحٖيٖ هڤيتها، بحين  ٙئ الجماعغ منطلقا  يشكل تا
ٙ يقڤڋ  ي ه٘ا اإلطا ٕٚ ڣاملجتمع، ڣ ٚاف انعكاساػ علګ تشكيل هڤيغ الف ع ٙيخيغ من عإاػ ڣتقاليٖ ڣ "نٖيږ التا

ٙيخ ڗ: "هڤيغ األمږ هي هڤيغ تا ٙاستڢ عن )حٖٕڣ الهڤيغ القڤميغ( ب ي ٕ ٙئ هڤ ال٘ڬ يشكلها، البيطاٙ"  يغ ڣالتا
ڗ الهڤيغ ال تتحٖ  ال  ٙيخي،  ٚبٰ الهڤيغ باملحٖٕ التا ٙئ...." ڣهڤ به٘ا ي ٙه املجتمع ڣالتا ال ڣجڤٕ لهڤيغ خا ڣهڤ يعن 

ٚڥ. خ ٙئ فحسظ بل هناڅ محٖٕاػ   بالتا

ڣ ما يمكن اڗ نسميڢ املحٖد الجغرافي ساٝ تشكيل الهڤياػ الڤطنيغ ڣالحفاٱ  " ڣهيthe bordersبالحٖٕڣ ": 
ي تشكيل ( Albert et al. 2001, p. 129يها،)عل ٚ ٗلڊ  ث ٚڥ  ي مبٖئڢ )العصبيغ( فهڤ ي ليڢ ابن خلٖڣڗ  ڣقٖ ماڋ 

يغ  يغ مڤحٖع تجاه مجمل القضايا الت تحيٰ بڢ، ڣلڢ ٙ املجتمع مما يجعلڢ يحمل صفاػ مڤحٖع، ڣيمتلڊ ٙ
ٚيقغ التعامل معها، ڣله٘ا قسمـ األمږ بحسظ ه٘ا امل محٖٕع للعالقغ مع الطبيعغ لګ مجتمعاػ جبليغ  حٖٕڣط

 ڣسهليغ.

ٚ املكڤڗ البيڤلڤجي املتشكلغ من املحٖداالجتماعي:  ڣ عناص ٚكٜ(  من حين الطبقغ ڣاملكانغ ڣالڤظيفغ)الٖٙڣ ڣامل
ٚيڄ االنتما ڣالتبعيغ ڣ  ٚځ، اللڤڗ ڣالجن٠، كما يمكن التعبيڇ عن الهڤيغ بط ڣ الع ڣ القبيلغ  العضڤيغ االثنيغ 

ٚع. ڣ األس  العائلغ 
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ٚف ڣالقيږ االجتماعيغ املشًڇكغ، امللب٠، املحٖد الثقافي:  ڣ العإاػ ڣالتقاليٖ ڣالع ڣ اللغغ  من حين الٖين 
ٙع ڣالتنظيږ الهيكلي للقڤع ڣالسلطغ ڣالقانڤڗ املنظږ،  سلڤب اإلٕا ٚب، نظام  ٚائڄ األكل ڣالش ڣسائل اإلنتاه، ط

ٙئ املشًڇڅ كما ٙه فيها ڣحٖع املصالح ڣاملصيڇ ڣالتا  .ينٖ

ٚع علګ املحٖد السياس ي:  ٙع ڣالسيط ڣ القڤميغ ڣنظام الحكږ ڣشكل الٖڣلغ ڣنظام اإلٕا من حين الٖڣلغ الڤطنيغ 
ڣ االيٖڣلڤجيا املڤجهغ للبنا السياس  ڬ ڣالقانڤني فيها  ٙع الٖڣلغ، املڤاطنغ، الجنسيغ، البنا الٖستٙڤ ٕا  ٛ  جها

ٚعي ٚئيس  ڣالف ٜاب ڣتنظيماػ املجتمع املٖني ڣاألهلي.) ال  الحكڤمغ ڣالتنظيماػ السياسيغ كاألح

ٕٙ ڣالٌڇڣاػ الت تتمتع بها الٖڣلغ اڣ املجتمع، ڣك٘لڊ النشا٭  املحٖد االقتصادڬ: ڣال٘ڬ يتعلڄ باملڤا
ڣ صناعي.)ميكشيللي ٛٙاعي   (24، ٥. 1993 االقتصإڬ، ڣال٘ڬ يحٖٕ طبيعغ املجتمعاڗ كاڗ مجتمع 

الهڤيغ الڤطنيغ اٗا هي ڣعي املجتمع ل٘اتڢ، ڣعي الڤحٖع ڣالتماثل، ڣڣعي االختالف ڣالتمايٜ، كما 
هٖاف سياسيغ  اػ، ڣبما تحٖٕه من  فكاٙ ڣتصٙڤ ح عنڢ االيٖيڤلڤجيغ السياسيغ بما تنتهجڢ من  تف

ٙمٛڤ ڣقيږ  ڣمثل ڣمعاڗ ڣسماػ عامغ ڣخاصغ، ڣاجتماعيغ ڣاقتصإيغ ڣثقافيغ، ڣكما تعبڇ عنڢ الثقافغ من 
ٙيغ ڣالتقنيغ، ڣما يجسٖه الخياڋ الجمعي  ٜاػ الحضا نما٭ االنتاه االجتماعيغ ڣاملنج ڣتبڇٛه ڣتكشڀ عنڢ 

ٙئ ڣاللغغ ڣالكفاٍ الڤطن ڣاملطامح ملشًڇكغ  .للشعظ ڣلألمغ، انطالقا من التا

ٚحـ علګ م ڣ تغيڇها قٖ ط لغ ثبڤػ الهڤيغ الڤطنيغ  ڗ مس ثبتـ الڤاقع  حڊ املسائل ڣالنقا١، ڣ
 ٙ ٙجيغ ڣبالتٖاڣڋ العلم لألفكا ٚاػ الخا ث ٚتبٰ بامل ٚا ثابتا، بل ي م ڬ مجتمع ليسـ  ڗ هڤيغ  املجإالػ العلميغ 
ٙجيغ ڣلعظ  ٚاػ الخا ث ٚاعاػ هي نفسها نتيجغ الت ٚاع علګ السلطغ، ڣه٘ه الص ٚتبٰ بالص ڣالثقافاػ، كما ي

ٛناػ.  التڤا

 ٚ ڗ الهڤيغ هي مش ٚڥ مغلقغ كما  خ ڣع متطٙڤ فاعل، مفتٍڤ علګ املستقبل، ڣهي ليسـ من ناحيغ 
ڗ تطٙڤ ڣتفاعل الهڤيغ ال يلغيها بل يغنيها  نما ٗاػ طابع عالئقي متفاعل مع غيڇها،  علګ ٗاڴها مكتفيغ بها ڣ

ي جمڤٕ ي تجٖٕه ال  ٙع  ٚڣ ٙاكٖع، له٘ا فهڤيغ اإلنساڗ هي بالض ي ڣيجعلها قيمغ فاعلغ ال قيمغ جامٖع  ه، ڣ
ٜلتڢ. ) ي ع  (Maalouf  1998, p. 17تفاعلڢ ڣتفتحڢ ال 

لګ  ٙ بما يتڤاكظ مع املتغيڇاػ الحإثغ ڣبالطبع يحتاه  ٚا ٚيڀ باستم عإع تع لګ  ل٘لڊ تحتاه الهڤيغ 
ٚحلغ  ي املستقبل، ألنڢ لكل م ٙاڅ ڣاع ملا هڤ مطلڤب  ٕ ح ڣڣاقعي للحاضٚ، ڣ ٚ ڣا ٙئ، ڣتقٖي ٚفغ عميقغ بالتا مع

ٚافها مجتمع ع ٙها ڣعقائٖها ڣقيمها ڣ فكا ٙساڴها ڣ ٜاڴها ڣمما ٙيخيغ هڤيتها املعبڇع عن مكتسباڴها ڣمنج يغ ڣتا
ٚحلغ جٖيٖع هڤيتها  نما لكل م ٙئ، ڣ ٙيغ لهڤيغ ثابتغ جامٖع محٖٕع طڤاڋ التا ٚا السائٖع ڣلكن ليسـ ثمغ استم

 ٙ ٙ ڣتٖهڤ ڣ انحٖا ٚحلغ السابقغ،  ي امل  .(2011لها )مخٖاني  الت هي تطٙڤ متجٖٕ للهڤيغ 

ي مالمحها،  ٚضغ للتبٖڋ ڣالتحڤڋ ڣالتجٖٕ  ڗ الهڤيغ ع  " ٚماس  ڣحسظ األستاٗ "محمٖ صالح اله
لګ الثباػ، ڣه٘ا ما نسميڢ باملكڤناػ الثابتغ، كالٖين ڣاللغغ. ڣحت ه٘ه ال تسلږ من  لكن بع٬ مكڤناڴها تميل 

قل ت ڣيلها( ڣلكنها  ٚ التغييڇ البطي )تغيڇ فهمها ڣت ي صلظ العقيٖع، ڣبعضها اآلخ ٚا باملتغيڇاػ، لكڤنها تٖخل  ث
ٙه مجاڋ العقيٖع مثل)العإاػ، التقاليٖ،...(  ٙه يقع خا ٚا باملتغيڇاػ، باعتبا ث كٌڇ ت لګ التغيڇ، ألنڢ  يميل 

ٚماس    (.30، ٥. 2001)اله
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ڗ ڣعيها مجاڋ ڣاسع للميڤڋ  ٚغباػ  ٗا كانـ مكڤناػ الهڤيغ معطياػ مڤضڤعيغ مستقلغ، ف ڣال
ي اختالف  ثيڇ االيٖيڤلڤجيغ حاسما  ڣيالػ الخاصغ، ڣبالتالي لالختالف ڣحت للتصإم، ڣيبٖڣ هنا ت ال٘اتيغ ڣالت
ٚڥ فيڢ اإلسالميڤڗ  ٚع له٘ه املكڤناػ، فالعلمانيڤڗ ال يعًڇفڤڗ بالٖين مقڤما من مقڤماػ الهڤيغ، بينما ي النظ

ٚجع نفسڢ، ٥.   (.31املقڤم األڣحٖ )امل

ٗا تالهڤي ي تشكيلهغ الڤطنيغ  ٜماڗ بتغيڇ تغيڇ اڣهي متحٖٕ بمجمڤعغ من العناصٚ الت تساهږ  ال
ٚ سياسيغ ڣاملكاڗ  ٚ اجتماعيغ ثقافيغ متغيڇع نسبيا ڣعناص ٚافيغ ثابتغ، ڣعناص ٙيخيغ ڣجغ ٚ تا تشمل علګ عناص

ٙجيغ. اػ الٖاخليغ ڣالخا ٚا بالتطٙڤ ث كٌڇ تغيڇا ڣت  ڣاقتصإيغ 

 القغ بين الهڤيغ الڤطنيغ والسياسغ الخارجيغ من منظڤر بنائي.املحڤر الثاني: الع

ٙبغ البنائيغ  ٙجيغ ڣفقا للمقا  Constructivistتتحٖٕ العالقغ بيڗ الهڤيغ الڤطنيغ ڣالسياسغ الخا

Approach  علګ ٜ ٚك ٚ ڣالت ت ثيڇها علګ سلڤكاػ الڤحٖاػ ڣمصالحها، لكن الهڤيغ لڤحٖها ال تفس ٕٙڣ الهڤياػ ڣت
ڗ املصالح األفعاڋ  ٚغبغ الٖافعغ، كما  لګ ال ڗ الهڤياػ بٖڣڗ مصالح تفتقٖ  ٙجيغ، ڣه٘ا يعن  ڣالسلڤكاػ الخا

ٚيڄ) ٕناه.Guzzini & Leander 2006, p. 94بٖڣڗ هڤياػ تفتقٖ الګ الڤاجهغ ڣالط  ( ڣهڤ ما يبينڢ الشكل 

 
ٙقږ ) ٙبغ البنائيغ )( 1الشكل   (The constructivist argumentsفًڇاضاػ املقا

ڗ:   ڣمن خالڋ ه٘ا املخطٰ يمكن القڤڋ 

ڣ  -1 سسيغ لبيئاػ الٖڣڋ( علګ تشكيل مصالح األمن الڤطن  ٚ الثقافيغ ڣامل ثيڇ املعاييڇ )املتضمنغ العناص ت
ٚع( السياساػ األمنيغ للٖڣڋ.  )مباش

ٙجيغ للٖڣڋ( -2 ڣ الخا سسيغ للبيئاػ الٖاخليغ  ٚ الثقافيغ ڣامل ثيڇ املعاييڇ)العناص  علګ تشكيل هڤيغ الٖڣڋ. ت

ي هڤيغ الٖڣلغ علګ مصالح األمن القڤمي للٖڣڋ ڣعلګ سياساڴها. -3 ثيڇ الهڤيغ ڣاختالفاػ اڣ التغييڇاػ   ت

من املجتمعاػ. -4 ڣ  ٙيغ بيڗ الٖڣڋ، مثل األنظمغ  ثيڇ الهڤيغ الٖڣڋ ڣتكڤيناڴها علګ الهياكل املعيا  ت

ي بنا البنيغ  -5 ثيڇ سياساػ الٖڣڋ علګ السڤا  سسيغ للٖڣڋ.)ت  (Kilinç 2001, p. 37الثقافيغ ڣامل
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ٙيغ، الت تتلقاها الفڤاعل  لګ تلڊ الضڤابٰ املعيا ٙجي للٖڣڋ  ٚجع البنائيغ كمقًڇب السلڤڅ الخا ٗا ت
ٙاڴها بنا علګ  ٚا ٚف٬ البنائيغ معاملغ الفڤاعل االجتماعيغ كڤحٖاػ عقالنيغ تتخ٘ ق ٗ ت من بيئتها االجتماعيغ، 

ساٝ املعاييڇ ڣالقڤاعٖ، الت تعك٠ عڤامل حساباػ عقالني ٙاڴها تتخ٘ علګ  ٚا ڗ ق غ ٕقيقغ، ڣبٖال من ٗلڊ تعتبڇ 
ٙ ضمن السياځ  ٚا ڗ ه٘ه الفڤاعل منٖمجغ باستم سساتيغ بحجغ  ٙيخيغ ثقافيغ ڣمضاميڗ م ٙب تا ت٘اتنيغ، ڣتجا

ڗ البنائيغ تنا ثٚ بشكل حاسږ ڣال يمكن تفإيڢ، ڣبالتالي ف ق٬ نمڤٗه العقالني املهتږ االجتماعي ال٘ڬ ي
ٚجل االقتصإڬ، ڣتقًٍڇ  ٚف بال ڣما يع ه االجتماعيبمصلحتڢ ڣاملتجڢ نحڤ تحقيڄ اهٖافڢ  ، ال٘ڬ النمٗڤ

ه االجتماعي ڣهڤيتڢ.) م ٕٙڣ ٙجيغ تخضع لي٠ فقٰ للمصلحغ بل بما يال ڗ التڤجهاػ الخا  Burchill et) يفًڇ٩ 

al. 2005, p. 188 

ٙجي للٖڣڋ ڣمنڢ  ي تغييڇ السلڤڅ الخا ثيڇ  ٚها املكڤنغ لها ت ڗ للهڤيغ الڤطنيغ بجميع عناص ي  ٙيظ  فال
ٙجيغ. ي السياسغ الخا نما٭ جٖيٖع  لګ انتاه  ي الهڤيغ بطبيعغ الحاڋ يٖفع الٖڣڋ  ڗ التحڤڋ   ڣ

 املحڤر الثالن: الهڤيغ الڤطنيغ التركيغ: دراسغ في املحٖداػ

ي ڣالنفس   ي ٕاخلڢ العالږ الثقا ٙيخي ال٘ڬ يحمل  ڗ الهڤيغ الڤطنيغ نتاه لڤعي مشًڇڅ بالًڇاكږ التا
يغ الت تحٖٕ  نها نتاه لنمٰ الٚ ٚافيغ محٖٕع، كما  ي مساحغ جغ ڣالٖين ڣالقيږ االجتماعيغ، ڣال٘ڬ ينعك٠ 

اػ ه ڗ ه٘ه التصٙڤ ثيڇ ڣضع ه٘ا املجتمع بالنسبغ للعالږ ككل، ڣبالتالي ف ي الت ي الت تشكل املحٖٕ األساس  
ي:  ٙجيغ للمجتمعاػ، ڣمنڢ فاڗ مقڤماػ الهڤيغ الًڇكيغ تتمثل   علګ تڤجهاػ ڣتشكيل السياساػ الخا

ٙع اإلرف التاريخي - ٜا لحضا ٚك نها كانـ م ٙيخي يميڈ الٖڣلغ الًڇكيغ عن غيڇها من الٖڣڋ هڤ  هږ عامل تا ڗ   :
ٜيٖ عن الستمائغ عام عملـ علګ بنا نظام سياس  تمثل  ٚػ ملٖع طڤيلغ ما ي ي الٖڣلغ العثمانيغ ڣالت عم

ٙع األساسيغ 1924-1288عاما( من )620) (، متضمنغ ٕاخلها العٖيٖ من مناطڄ التقاطع الڤاقعغ ضمن القا
لګ اإلسالم ڣالثقافغ األ  اسيا(، ڣهڤ ما يميڈ الثقافغ السياسيغ الًڇكيغ الت تستنٖ  ٙڣ ٚافيغ العالږ) سيڤيغ لجغ

ٚڥ الت شكلـ فيما سبڄ النسيٌ العثماني.  ڣالثقافاػ األخ
ڣبا حين يقع : املڤقع الجغرافي - ٙڣ سيا ڣ ٙتي  ڣبا من حين امتٖإها بيڗ قا ٙڣ سيا ڣ تعتبڇ نقطغ التقا بيڗ 

ٚع ڣيٖعګ األناضڤڋ 97 نق سيا ڣيضږ ه٘ا الجٜ العاصمغ  ٚب  ما املساحغ املتبقيغ )**( % من مساحتها غ  ،
ٚاقيا3ت تمثل ڣال ڣبا ڣتضږ اسطنبڤڋ ڣتسم ت ٙڣ ٚځ  ٚ ، )***(% فتقع جنڤب ش لګ ٕڣائ ها  لګ انتما باإلضافغ 

لګ ٕڣڋ العالږ اإلسالمي ڣالعالږ الًڇكي  ٚځ األڣسٰ، كما تنتم  ٛ ڣالش ٙع البلقاڗ، القڤقا ڣه٘ا ما يمنحها القٖ
ٚ االقتصإيغ ڣاالج ي محيطها)كڤ علګ التفاعل مع الڤحٖاػ السياسيغ ڣالعناص تماعيغ ڣالثقافيغ الڤاقعغ 

ٚڣڗ  خ ٕڬ 589، 1995٥لڤغلڤ ڣ ( ڣيجعلها ضمن منطقغ تتقاطع فيها هڤياػ ثقافيغ مختلفغ ڣمتعٖٕع فت
ٛماػ هڤيغ ڣانتما عميقغ)نٙڤ الٖين  لګ   (24، ٥. 1997بها 

هميغ جيڤ اسًڇاتيجيغ  ي قلظ األ ڣهڤ ما يضفي عليها   ٩ٙHeartland كڤنها ٕڣلغ ڣسيطغ متحكمغ 
ٚيقيا  ف ڣبا ڣ ٙڣ سيا،  ٙاػ العالږ الثالف:  ، فه تحتل مڤقعا متڤسطا بيڗ قا اس  ٜام األٙڣ ي منطقغ الح لڤجڤٕها 

 ٙ ٙڣلٖ ماكينٖ ٚيغ ها لڊ ڣفقا لنظ ي مجالها  Harold Mackinderٗڣ يا  ا محٙڤ الجيڤبڤليتيكيغ ڣهڤ ما يكسبها ٕٙڣ
 الجيڤبڤليتيكي.
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ي للبالٕ: املحٖد االجتماعي والثقافي - ٚا هميتها للمڤقع الجغ ٛيغ ب ٚيغ مڤا  بحين،يشكل الشعظ الًڇكي كتلغ بش
ٚتبغ  ٚكيا امل مليڤڗ نسمغ، ڣيتكلږ معظږ  71.5عامليا من حين عٖٕ السكاڗ ڣال٘ڬ يبلغ حڤالي  17تحتل ت

ڗ  لګ  ٚبيغ  ٚكيا الت كانـ تكتظ باألبجٖيغ الع ي ت ٚسميغ  جا كماڋ السكاڗ اللغغ الًڇكيغ هي اللغغ ال
لګ  ٚكيا، ڣباإلضافغ  ٚيظ ت ٚنامجڢ العام القاض  بتغ څ ڣف٩ٚ كتابتها باألبجٖيغ الالتينيغ من ضمن ب تاتٙڤ

ٕٚيغ)الكيالي، ٥.  ٚبيغ ڣالك ي بع٬ األڣسا٭ اللغغ الع  ٚ  (.710اللغغ الًڇكيغ تنتش

ٚاڅ بالٖين اإلسالمي حين تمثل نسبغ امل % من 99سلميڗ ما بالنسبغ للٖيانغ فيٖين غالبيغ األت
لګ م٘هظ السنغ بنسبغ  غلبيتهږ ينتمڤڗ  ٚكيا اليڤم من ، %85مجمڤع السكاڗ  لګ ٗلڊ، تشكل ت باإلضافغ 

جام مختلفغ، حين  ڗ بنسظ ڣ ٚع عن السلطنغ العثمانيغ ڣ ع مصغ ي صٙڤ ي ڣالٖين ڣالثقا ناحيغ التعٖٕ العٚ
جيڤڗ، ٚب، الجٙڤ ٚإ، الع ٙمن، اليڤناڗ، األك ڗ  تحتڤڬ علګ األ ٛيڤڗ ڣاليهڤٕ، لكن ه٘ا ال يمنع  ٚك٠، القڤقا الش

ٚب. ٚإ ڣالع قلياػ ڣهما األك كبڇ  لګ جانظ  غلبيغ الشعظ الًڇكي  ٚاڅ يمثلڤڗ   األت

ي الًڇكي 1982ين٨ الٖستٙڤ الًڇكي لعام  املحٖد السياس ي واالقتصادڬ: - ڗ النظام السياس    اعلګ 
ڣػ  ٚئاسيغ  ي االنتخاباػ ال ٚا ڣخاصغ  خ نڢ م ال  ٚاطي ڣعلماني،  ملاني ٕيمق ڬ ب ٚػ  2014جمهٙڤ ظه

ٕٙڣغاڗ الګ تعٖيل الٖستٙڤ ليصبح  ٙجظ طيظ ا ٚئي٠  ٙئاس  ڣيسعګ اليڤم ال النظام علګ انڢ اصبح شبڢ 
ٚيكي،  ٙئاسيا علګ شاكلغ النظام األم ڗ مالنظام السياس  نظاما  ڗ نقڤڋ  كمن تحڤڋ النظام ڣنستطيع 

ٕڣاػ " القڤع الناعمغ" ) ٕاع من  لګ  نڢ: Soft Powerالسياس  الًڇكي   ( علګ الصعيٖ اإلقليم هڤ 
  ي بلٖانهږ من خالڋ نه ٚفغ كيڀ يتعاملڤڗ مع األڣضاع الٖاخليغ  يمثل نمڤٗجا لإلسالمييڗ ملع

 الڤاقعيغ ڣالبڇاجماتيغ ڣاالعتٖاڋ.
  ٚيغ ي املجتمع مع ح ٙع الهڤيغ االسالميغ علګ التكيڀ ڣتقٖيٚ القيږ األساسيغ  يمثل نمڤٗجا لقٖ

 .(27(.٥ 2009ڣشفافيغ.)حسيڗ باكيڇ،ع. )ڣحكږ القانڤڗ ڣعٖالغ ڣاصاٍل 

ٚكيا من  ڗ ت ٚغږ من  ي تشكيل الهڤيغ الڤطنيغ الًڇكيغ، فبال ك٘ا يٖخل املحٖٕ االقتصإڬ كعامل 
ي العالږ باحتاللها الٖڣڋ الت تفتقٖ  نها تعتبڇ اليڤم من بيڗ الٖڣلغ االكبڇ اقتصإيا  ال  لګ الٌڇڣاػ الطبيعيغ 

ٚتبغ  اڋ ڣسياسغ 16امل غڤػ اٛڣ ٚئي٠ تٙڤ ػ من٘ عهٖ ال ، بسبظ جملغ من اإلصالحاػ االقتصإيغ الت بٖ
 االنفتاٍ علګ العڤالږ املختلفغ لتحقيڄ املصلحغ االقتصإيغ.

ٚفغ مقڤما ي ڣبعٖ مع ڗ البنا الهڤياتي لًڇكيا قٖ خضع لقانڤڗ التغيڇ  ػ الهڤيغ الًڇكيغ يتضح جليا ب
ٜمن  ٚعغ التغيڇ بيڗ ال ي س ڬ التفاڣػ  ٚڣٕيل"،  ٚنانٖ ب ٙيخيغ، ڣفقا للتڤصيڀ ال٘ڬ قٖمڢ األستاٗ "ف ٛمغ التا األ

ي ٚا ٜمن االجتماعي -الجغ ٙيخي شبڢ الثابـ، ڣبيڗ ال ي البطي التغيڇ،  -التا السياس   -ڣبيڗ االقتصإڬالثقا
ٚڣڗ  خ ٚيع التغيڇ)محجڤبياڗ ڣ ي الهڤيغ الڤطنيغ 349، ٥. 2010الس ٚڥ تغييڇ ڣتحڤڋ  سباب ج (، ڣلعٖع 

ٚ التالي. ي العنص  الًڇكيغ ڣهڤ ما سنتناڣلڢ 

 املحڤر الرابع: تحڤالػ الهڤيغ الڤطنيغ وتأثيرها علګ تڤجهاػ السياسغ الخارجيغ التركيغ:

ٚفـ الهڤيغ الًڇ  ٚيغ ع س ٚحلتها األڣلګ كانـ هڤيغ  ٙيخي العٖيٖ من التحڤالػ، ففي م ٚ التا كيغ ڣعلګ م
نها عصبيغ عامغ لٖڣلغ سلطانيغ)بتعبيڇ ، ومتغلبغ ٚكيا تصنڀ علګ  يغ العثمانيغ كانـ هڤيغ ت ڣه اإلمبڇاطٙڤ ي 

ڣ الٖڣلغ التقليٖيغ ) ٕڬ(  يPatrimonialابن خلٖڣڗ ڣاملاٙڣ ما  ي  ( بتعبيڇ ماك٠ فيبڇ،  ٚحلغ التنظيماػ، ثږ  م



   أسماء حمايٖيغ /أ   "الخارجيغ التركيغتأثير متغير الهڤيغ الڤطنيغ في السياسغ "
 

 2018 جانفي( 12العٖد )                                                 املجلغ الجزائريغ لألمن والتنميغ 100

 

ٛمتڢ املمتٖع من عام  ٚحلغ الٖستٙڤ ڣ ڗ العثمانيغ اكتسبـ معن الڤطن )1908لګ عام  1876م (، patrie، ف
ٚجع نفسڢ، ٥ nationڣمعن األمغ ) ٚنسا )امل ملانيا ڣف ثيڇ الفلسفغ الڤضعيغ الڤافٖع من كل من  لڊ بت (، ٗڣ

351). 

تاح ڗ الٖڣلغ العثمانيغ  مغ عثمانيغ ڣبه٘ا ف لګ ٕڣلغ/ مكانيغ تحڤڋ ٕڣلغ ٗاػ عصبيغ عامغ عثمانيغ  ـ 
ٚخا كبيڇا  حٖف ش لګ هڤيغ قڤميغ، قٖ  ٚحغ االنتقاليغ بيڗ هڤيغ عامغ جامعغ  ڗ ه٘ه امل متعٖٕع القڤمياػ، 

ٚبي  يغ الًڇكيغ ٗاػ التڤجڢ الغ څ قيام الجمهٙڤ تاتٙڤ عالڗ مصطفى كماڋ  ٛإ ب ٛقا هڤياتي  يڢ ، ڣتبن1923ڣم
لګ نفى بشكل مطلڄ الهڤيغ االسالميغ لًڇكيا ڣلي٠ فقٰ فصل الٖين عن الٖڣلغ،  النه العلماني ال٘ڬ يهٖف 

ٚبيغ ڣقطع العالقغ معها. لګ معإاتڢ للٖڣڋ اإلسالميغ ڣالع  ضافغ 

ٙاػ اإلسالم ٛ التيا ٚڣ ٚاطي ڣب ٚب العامليغ الثانيغ من انفتاٍ ٕيمق ٚػ بعٖ الح ڗ املتغيڇاػ الت ج يغ ال 
صالحاػ من بينها  اڋ ال٘ڬ اتبع عٖع  ٛڣ غڤػ  ي عهٖ تٙڤ ٚكيا  ٚفتڢ ت ڣاالنفتاٍ االقتصإڬ ڣاالجتماعي ال٘ڬ ع
ٜه بيڗ الهڤيغ  االنفتاٍ علګ العالږ اإلسالمي كاڗ اللبنغ األساسيغ لظهٙڤ الهڤيغ العثمانيغ الجٖيٖع الت تم

مجإ الٖڣلغ العثمانيغ الت شملـ ح ٚافيغ ڣالثقافيغ العٖيٖ من العڤالږ، الكماليغ، ڣالًڇاف ڣ ها الجغ ٖٕڣ
ي عام  ٜب العٖالغ ڣالتنميغٗڣ األصڤڋ اإلسالميغ  كٌڇ مع صعڤٕ ح كٌڇ ف  .2002لتٖعږ ه٘ه الهڤيغ 

ٚفـ  ي اتجاهاػ ڣعليڢ فقٖ ع ٜب العٖالغ ڣالتنميغ العٖيٖ من تغييڇاػ  ي ظل حكڤمغ ح ٚكيا  ت
ٙجيغ، ڣالت استنٖػ علګ عقيٖ "، ڣهي العقيٖع الت Strategic Depthع تسم "العمڄ االسًڇاتيجي"السياسغ الخا

ي الڤاقع  تي  ڣغلڤ"، عقيٖع ت حمٖ ٕإڣ  ٕٙڣغاڗ هڤ " ٙا  ٚئي٠ الٛڤ ٙ ل ٙجيغ الًڇكيغ ڣمستشا ٚ الخا ي ٚضها ٛڣ ع
ڣغلڤ، بعنڤاڗ )العمڄ االسًڇاتيجي،  ي الساحغ الٖڣليمن الكتاب ال٘ڬ كتبڢ ٕإڣ  ها  ٙڣ ٚكيا ٕڣ ( "، غمڤقع ت

ي   ٚ ٚ٭ علګ  2001ڣال٘ڬ نش ٚكيڈها املف ٛنغ نتيجغ ت ٙجيغ الًڇكيغ لږ تكن متڤا ڗ:" السياسغ الخا حين قاڋ ب
نڢ ڣملٖع  ٜعږ ب ٚځ األڣسٰ، ڣهڤ ي ي الش ٚڥ خاصغ  ڣبا ڣالڤالياػ املتحٖع، ڣتجاهل مصالحها مع الٖڣڋ االخ اٙڣ

ي عام  80 يغ الًڇكيغ  سي٠ الجمهٙڤ ٚكيا معظږ البلٖاڗ الت كانـ تشكل  ،1923عاما االڣلګ بعٖ ت تجاهلـ ت
كٌڇ فعاليغ هناڅ".) ا  ٚكيا اليڤم يجظ اڗ تلعظ ٕٙڣ يغ العثمانيغ، ڣت  ,Yavuz 2009سابقا مقاطعاػ من االمبڇاطٙڤ

pp. 82–99) 

ٙع عن نجږ الٖين   يغ "العثمانيغ الجٖيٖع" للعمڄ اإلسًڇاتيجي مختلڀ جٖا عن السياساػ الصإ ٙ
ي عهٖ  ٚاڗ ڣماليڈيا، 1970ٙبكاڗ  ي لګ خلڄ تحالڀ مع الٖڣڋ اإلسالميغ مثل ليبيا ڣ ٙبكاڗ  ، فبينما سعګ ا

ٚځ  لګ الش ڗ تصل  ٚيٖ  ٜب العٖالغ ڣالتنميغ ت ٚب، لكن حكڤمغ ح ٚاحغ للتحالڀ مع الغ نٖڣنيسيا كبٖيل ص ڣ
ٚب، ڣلي٠ لكي يحل محلڢ.   الستكماڋ عالقتها مع الغ

يغ العثمانيغ  ڗ الٚ ٚغږ من  اڋ" ڣبال ٛڣ غڤػ  ٚئي٠ السابڄ تٙڤ ها من قبل ال  Turgutالجٖيٖع تږ بنا

Ozal  يغ العثمانيغ ڣبحن عن اجماع ڣطن للهڤياػ الًڇكيغ العٖيٖع الت ٙف اإلمبڇاطٙڤ عإ اكتشاف  " ڣال٘ڬ 
ٚيڄ التڤليڀ الًڇكي لګ جنظ عن ط ڗ تعي٤ مع بعضها جنبا    synthesis Turkish- Islamic االسالمي  -يمكن 

(Kosebalaban, p. 27 نظام ٙٚ ٚيغ السڤځ ڣح ، فاطلقـ ب٘لڊ ح ٚكيا للنظام االقتصإڬ العالم بڤاب ت (، ڣفتح 
ٚبي، خصڤصا  ٚكيا الګ العالږ الغ كيٖ انتما ت ٚ ت ٙجيغ، استم ي نطاځ السياسغ الخا نڢ  ال  ٙجيغ،  ٙع الخا التجا

ٚغږ من ت لڊ علګ ال ڣبيغ، ٗڣ ٚع االٙڣ لګ االس ٚبي ڣاإلسالمي، طلظ االنضمام  ٚڣابٰ االقتصإيغ بالعالږ الع ڤثيڄ ال
يغ اقتصإيغ للعالقاػ الٖڣليغ  اڋ علګ ٙ غڤػ اٛڣ  (.٥20.  ،2010 )نڤفلڣب٘لڊ اعتمٖ تٙڤ
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ٜب العٖالغ ڣالتنميغ يعتقٖڣڗ  neo-Ottomans لكن العثمانيڤڗ الجٖٕ " ڗ قيمغ الٖڣلغ " بقيإع ح
ٙئي٠ م ٚكيا  -ن مڤقعها الجيڤ ي العالقاػ الٖڣليغ تتحٖٕ بشكل  ڗ ت ٙيخي، ڣعليڢ ف اسًڇاتيجي، ڣمن عمقها التا

ٙسا  لګ  ٙجيغ ڴهٖف  ڗ تنه سياسغ خا سيڤيغ عليها  ڣسطيغ ڣبلقانيغ ڣ ٚځ  ٚكبغ من هڤيغ ش ٗاػ الهڤيغ امل
 ٚ ٚ ال٘ڬ يًڇتظ عليڢ ض ؛ ألنڢ بڤاسطتهما يتحقڄ األمن القڤمي الًڇكي، األم قليم ٙ ٕاخلي ڣ ٚا ڗ ٕعائږ استق ٙع  ڣ

ٙجيغ. ي سياستها الخا ي  ٚا ٙيخي ڣالجغ ڣڵها التا مثل التڤظيڀ، مٙڤ ٚكيا،   تڤظڀ ت

ٚفيغ ڣالهامشيغ، الت ڣعليڢ تسعګ  ٚكيا من حالغ الط ٚاه ت خ لګ  ٙجيغ الًڇكيغ الجٖيٖع  السياسغ الخا
ي حلڀ  ٚكيا ٕٙڣ البلٖ العضڤ  ٕٙع ڣكانـ تلعظ فيها ت ٚب البا ٚحلغ الح لګ مصاف عاشتها خالڋ م الناتڤ، ڣنقلها 

ٜڬ" ٚك ٚعي اإلقليم "Centerبلٖ م ي النظاما لف "The regional subsystem  ي  The" "النظام الٖڣلي"" ثږ 

international system,” (،"Bodaglioglu 2008, p. 70 ي مختلڀ القضايا اإلقليميغ ٚع  ث يغ ڣم ٙ محٙڤ ٕڣا (يقڤم ب
ڗ جمل  ٙ غ الخصائ٨ الجيڤسياسيغ ڣالجيڤاقتصإيغ ڣالجيڤثقافيغ تشكل ڣحٖع ڣالٖڣليغ، ڣينطلڄ من اعتبا

ٙيغ ألڬ مجتمع، ڣهڤيتڢ  ٚجعيغ الحضا ڗ كل من امل ٙيخي للمجتمعاػ، ڣ ي ظل استيعاب العامل التا تكامليغ 
ٙجها، هي بمثابغ معطياػ ثا ٙيخيغ علګ التنظيماػ املجتمعيغ ڣخا ٚٛڴها املسيڇع التا ف بتغ الثقافيغ ڣاألنما٭ الت 

ٚع جٖيٖع 24(. ٥ 1997)نٙڤ الٖين، م. ) .ي معإلغ القڤع ألڬ بلٖ ڗ هناڅ ظاه (. من الع٩ٚ السابڄ يتبيڗ 
ي الهڤيغ الڤطنيغ نش  ٙجيغالًڇكيغ اليڤم، ڣهي ڣجٕڤ تحڤڋ  ي السياسغ الخا ٙاسغ  ٚا الٖ ج تستٖعي املناقشغ ڣ

ٙاكاڴها للهڤيغ الڤطنيغ ٚكيا ڣك٘ا إ ي ت ي تغييڇ تڤجهاػ السياسغ من تغيڇ الحكڤمغ  ٚيا  ، ما شكل عامال جڤه
ٕناه:  ي املخطٰ  ٙجيغ، ڣه٘ا ما يمكن اڗ نبينڢ   الخا

 
Source: (Restu 2011, p.13) 
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 من خالڋ ه٘ا املخطٰ فانڢ يمكن قڤڋ:

ي الهڤيغ الڤطنيغ الًڇكيغ.  - ثيڇ علګ التحڤڋ  ٙجيغ ت  للبنائيغ بجڤانبها الٖاخليغ ڣالخا
ٜب  - ڗ تغيڇ الحكڤمغ ڣصعڤٕ ح ٚيڊ تحڤڋ الهڤيغ الڤطنيغ ڣهنا ف ي تح ٙبغ مساهمغ  تغيڇ النخظ كمقا

ٚيغ التعبيڇ عن العٖالغ ڣالتنميغ ٗڣ الج٘ٙڣ االسالميغ ڣال٘ڬ  جمع بيڗ كل من املثل العلمانيغ ڣح
ٖيٖع، كما كاڗ ٕفع بتحڤڋ الهڤيغ الًڇكيغ الګ الهڤيغ العثمانيغ الجالهڤيغ الخاصغ، ڣخاصغ اإلسالم، 

ع العثمانيغ الګ الهڤيغ العلمانيغ الًڇكيغ  ي تحڤيل الهڤيغ االمبڇاطٙڤ فيما سبڄ للنخظ الكماليغ ٕٙڣ 
ٚب.  ڣمن ثږ تغييڇ تڤجهاڴها نحڤ الغ

ٙسږ - ي  ثيڇ بما ال يٖع شڊ  ڗ تغييڇ نمٰ الحكږ سيكڤڗ لڢ ت ٙجيغ تنفي٘  ڣبه٘ا ف السياساػ الخا
 ڣمن ثږ علګ تڤجهاڴها. 

 خاتمغ:

ٙاسغ من خالڋ ه٘ ٙجيغ ه الٖ ي السياسغ الخا ثيڇ متغيڇ الهڤيغ الڤطنيغ  ٚضنا فيها ت الت استع
ي  ٙجيغ الًڇكيغ كاڗ ناتٌ عن التحڤڋ  ي تڤجهاػ السياسغ الخا ڗ التغييڇ  ڗ   ٛ ٚا ب الًڇكيغ، ڣالت حاڣلنا فيها 

ي  يغ الًڇكيغ  ٚبي العلماني، ٗاػ  1923الهڤيغ الڤطنيغ الت كانـ ڣمن٘ قيام الجمهٙڤ بعٖ ڣاحٖ ڣهڤ التڤجڢ الغ
ڗ التغيڇاػ األخيڇع  ال  ٚبي،  ٙيخيغ ڣعالقتها بعاملها االسالمي ڣالع صڤلها التا ال٘ڬ ينفي الهڤيغ اإلسالميغ لًڇكيا ڣ

ٜب العٖالغ ڣالتنميغ من٘  ي فًڇع حكڤمغ ح ٚٛػ معاملها بشكل جلي  ال٘ڬ تبن الهڤيغ العثمانيغ  2002ڣالت ب
ٙجيغ الجٖيٖع ا ي السياسغ الخا ٚػ الڤجڢ الجٖيٖ  ظه اڋ"،  ٛڣ غڤػ  ٚاحل " تٙڤ ٚئي٠ ال ٙسږ معاملها ال لت 

ٙيغ ڣثقافيغ، ڣالت شكلـ فيما سبڄ  ٙيخيغ حضا ٚبطها بها عالقاػ تا الًڇكيغ، خاصغ مع الٖڣڋ ڣاملناطڄ الت ت
ڗ تنڤع  يغ االسالميغ العثمانيغ. ڣعليڢ يمكن القڤڋ  ثيڇ عميڄ جٜ من هڤيغ االمبڇاطٙڤ النخظ الًڇكيغ كاڗ لها ت

ي الحكڤمغ،  ي املستڤياػ العليا  ٙيجي لنخظ جٖيٖع ٗاػ التڤجڢ اإلسالمي  علګ الهڤيغ الڤطنيغ، فالتسلسل التٖ
ي التعبيڇ عن الهڤيغ  يضا  ٚػ لي٠ فقٰ علګ سياساػ الٖڣلغ، ڣلكن  ث ڣاملجاالػ االقتصإيغ ڣالثقافيغ 

 الڤطنيغ الًڇكيغ.
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